Zápis ze zasedání AS PřF UJEP konaného dne 6. 3. 2007
Přítomni: Eva Berrová (KGEO), Dr. Eva Hejnová (KFY), Mgr. Petr Kubera (KI), Pavel Kulhavý
(KI), Dr. Martin Kuřil (KMA), Dr. Jan Malý (KBI), prof. Ivo Nezbeda (KCHE), Jiří Nový
(KI), Jiří Škoda (KGEO)
Hosté: Mgr. J. Jelínek
Program:
1. Schválení hlasování per rollam ve dnech 5. – 12.1. 2007
2. Vyjádření k aktualizaci dlouhodobého záměru
3. Vyjádření k předběžnému čerpání rozpočtu PřF UJEP v r. 2006
4. Senátorská iniciativa:
- Personální situace na katedře informatiky a zajištění výuky ve studijních oborech
vyučovaných na KI
- Struktura a nevyváženost jednotlivých složek mzdy akademických pracovníků PřF
Ad 1.
Na základě návrhů podaných proděkankou RNDr. Alenou Chvátalovou, Ph.D. požádal předseda AS
PřF UJEP prof. Nezbeda dne 3. 1. 2007 členy AS PřF o hlasování per rollam, které se týkalo
1.

2.
3.

nově navrhovaných studijních programů:
Diagnostické metody ve vědě a praxi
Kombinovaná forma Fyzika (dvouoborová)
Aplikované biotechnologie
Informatika (dvouoborové studium)
žádosti o rozšiření akreditace programu Biologie s oborem Biologie (prezenční forma)
žádosti o Rozšíření podmínek přijetí ke studiu na PřF UJEP pro rok 2007/08.

Své připomínky zaslalo ve stanoveném termínu sedm senatorů. Všichni se vyjádřili kladně a jejich
připomínky byly do žádostí zapracovány.
Usnesení: Toto hlasování bylo členy AS PřF UJEP odsouhlaseno.
Ad 2.
Akademickému senátu byla děkanem PřF UJEP doc. Novákem předložena aktualizace Dlouhodobého
záměru Přírodovědecké fakulty na rok 2007 (4. verze). Členové senátu vyslovili k předloženému
návrhu následující připomínky:
k bodu 2.
•

není zcela zřejmý rozdíl mezi body „finančně odměnit týmy za získané projekty“ a „finančně
podpořit řešitele projektů VaV v oblasti NIV (mimo mezd) pro podporu úspěšných týmů“,
vhodnější by bylo uvést konkrétnější vyjádření

•

není zřejmé, z jakých finančních prostředků by byly podpořeny fakultní interní granty pro podporu
mladých pracovníků do 35 let (pro tuto částku není opora v rozpočtu fakulty)

k bodu 3.
•

zkonkretizovat vyjádření „zajistit financování studijního pobytu perzekuovaných studentů
Běloruska“ ve smyslu uvedení důvodu přijetí těchto studentů a jejich počtu

k bodu 4.
•

upravit a zkonkretizovat vyjádření „připravit nabídku kurzů na zahraničních univerzitách a
nabídky pro přijíždějící studenty“ (není zcela jednoznačně vysvětlitelné)

k bodu 6.
•

zkonkretizovat vyjádření „vytvořit motivační systém pro kvalifikační růst“

k bodu 8.
•

Členové AS namítají, zda je reálné zvýšit v roce 2007 počet studentů alespoň o 100 (zejména na
KBI, KCH a KMA) s ohledem na nedostatek stávajících vyučujících a rovněž s ohledem na
nedostatek vhodných kandidátů k výběrovým řízením na nová pracovní místa (zejména se jedná
nedostatek uchazečů na katedru KI a KCH a také nedostatečné personální zajištění profesory a
docenty příslušných oborů).

Usnesení: AS PřF UJEP doporučuje zapracovat předložené návrhy do nové aktualizace
Dlouhodobého záměru PřF. Nově předložený dokument bude předložen členům AS PřF ke schválení
per rollam.
Ad 3.
Akademickému senátu byl tajemníkem PřF UJEP Ing. P. Lauterbachem předložen předběžný přehled
o čerpání rozpočtu za rok 2006. Členové AS PřF vyslovují námitku týkající správného uvedení částek
ve sloupci „Čerpání skutečnost“ (částka provoz fakulty (Kč 20 296 914,42) není součtem příslušných
částek).
Usnesení: AS PřF UJEP doporučuje zkontrolovat a po prřípadě provést opravu v předložené tabulce
čerpání rozpočtu a předložit novou zprávu o hospodaření.
Ad 4.
Akademickému senátu byl senátorem Mgr. P. Kuberou předložen materiál, ve kterém podrobně
popisují současný stav na KI. Poukazují v něm zejména na kritickou personální situaci na katedře
(pokles počtu pedagogů a nemožnost získání docenta či profesora v daném oboru) a stále se zvyšující
počet studentů, nově akreditovaných studijních oborů, realizaci časově i personálně náročných
projektů (např. testování velkého množství osob pro získání certifikátu ECDL).
Usnesení: AS PřF UJEP navrhuje, aby byly vypracováno alespoň přibližné kritérium pro počet
studentů, který by měl připadat na jednoho pedagoga.
Členové AS PřF UJEP se též vyjadřovali ke struktuře a nevyváženosti jednotlivých složek mzdy
akademických pracovníků PřF. Jejich námitky se týkaly vnitřního a vnějšího hodnocení a hodnocení
výkonnosti kateder.
Usnesení: AS PřF UJEP navrhuje, aby bylo rozlišováno vnitřní a vnější hodnocení. Hodnocení
kateder by bylo vhodné dělat vždy v lednu a únoru a zahrnovat do něho vždy tři předchozí roky,
včetně toho bezprostředně předcházejícího.
Termín příštího zasedání AS PřF UJEP: 3. 4. 2007 v 16.00 hod.

Zapsala: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
Ověřila: Eva Berrová
Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc.

předseda senátu PřF UJEP

